
Redakãní strana / i*

roãník V       ãíslo 2       bfiezen 2016 www.listyregionu.cz

12

➨ Prodám 4 kusy málo jet˘ch zimních pneu
195/70R/15C vãetnû ocel diskÛ. Cena 800
Kã/kus. Tel.: 605 268 176.
➨ Prodám mobil Aligator, véãko, 
bûÏné funkce, fotoaparát, SOS tlaãítko. PÛvodní
cena 1 990 Kã, nyní 499 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám men‰í hudební vûÏ Grundig-CD, 
FM rádio, kazetov˘ pfiehrávaã, 2x repro. PÛvodní
cena 3 200 Kã, nyní 599 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám mobil Samsung, dotykov˘, 
bûÏné funkce, fotoaparát, pÛvodní cena 4 500 Kã,
nyní 599 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám jeãmen, p‰enici cena 1q - 400 Kã.
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám kuffiíkov˘ ‰icí stroj Veritas, 
‰icí stroj skfiíÀov˘ zn. Minerva tzv. Salonka. Ceny
dohodou, tel.: 774 299 540. 
➨ Prodám obraz - zimní zámecká zahrada 
s kostelem ve Velk˘ch Opatovicích, olej, pûkn˘
rám, stfiíbrná patina, rozmûry obrazu 80x54cm 
(s rámem 92x66cm), signováno Prosser 1983,
cena 1 890 Kã Brno, tel.: 723 364 618.  
➨ Prodám zahradu se zdûnou chatou 
Blansko - Baãina. Info:  737 889 636. (RK nevolat).
➨ Prodám nepo‰kozenou celoãalounûnou 
válendu za 350 Kã, ‰atní skfiíÀ s nástavci, skfiínky
UNIVERZAL v‰e zachovalé, cena za kus 300-500
Kã. Tel.: 723 502 782. 
➨ Prodáme stavební pozemek ve Velenovû 
1 053 m2. Info na tel.: 724 125 615. 
➨ Prodám zahradu na Lomnicko-Lysicku, 
677 m2 za 75 000 Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám levnû produkty LR -  1 ks gel 
s pfiíchutí broskve na povzbuzení imunity, dále 1
ks FREEDOM s glukosaminsulfátem na klouby,
zn.: nadbyteãné,  tel.: 723 964 897. 
➨ Prodám knihy z pozÛstalosti, 
klasika - autofii: J. Verne, J. Steinbeck, A. Dumas,

E. Hemingwei a dal‰í, v‰e velmi v˘hodnû, pouze
osobní odbûr, tel.: 723 964 897. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Kdo daruje za odvoz 2 star‰í 
tmavé mahagonové  pefiináãe? Okolí Boskovic,
Letovic a Blanska. Nabídky pouze SMS  na tel.:
604 810 748. Ozveme se a dûkujeme za nabídky. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu dlouhodobû 1 pokoj v bytû 3+1 
Blansko – Zborovce. Cena 3 300 Kã/mûs. Tel.:
739 546 123. 

NABÍZÍM

➨ Svobodn˘ 37/180 hledá Ïenu od 30-40 let,
bez závazkÛ, se zájmem o hudbu, lehkou turis-
tiku, v˘lety. Pouze z Blanska a okolí. Tel: 704
126 897. 
➨ 38-let˘ muÏ hledá 30 - 36 letou ‰tíhlou Ïenu
nekufiaãku, na váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛvû-
ry, hodnou Ïenu s dobr˘m srdíãkem, Ïít jeden pro
druhého.  Tel.: 605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím star‰í nálepky od zápalek, 
popfiípadû v˘vozní i cizí. Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím dÛm v okrese Blansko.
Podmínkou zahrada min 300 m2. Tel.: 721 332 622. 

KOUPÍMs Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Velikonoãní beránek – vlastní recept

Velikonoãní beránek se objevuje na mnoha stolech v na‰ich do-
mácnostech. Pojìte, ale vyzkou‰et jeho slanou variantu, jako
velikonoãní nádivku. Po zimû, na Velikonoce, se najde ve spíÏi
urãitû kousek uzeného nebo dobré klobásy, které se do tohoto
receptu hodí a mrskÛtníci si ji rádi ke slivovici zakousnou.

Ingredience na dva beránky:

Postup:
Na vût‰í pánvi osmahneme na oleji najemno nakrájenou cibuli s uzeninou, solí, pep-
fiem, majoránkou a na závûr pfiidáme ‰petku mu‰kátu, listy kopfiivy nebo ‰penátu a
rozmaãkan˘ ãesnek. Do mísy si nakrájíme suché rohlíky, zastfiíkneme je mlékem,
aby zvlhly. Rozdûlíme si vajíãka na Ïloutky a bílky, z bílkÛ vy‰leháme sníh. Chladnou
smûs z pánve, Ïloutky a sníh v tomto pofiadí postupnû vmícháme do namoãen˘ch
rohlíkÛ, dochutíme solí, pepfiem, hustotu upravíme strouhankou. Takto pfiipravenou
smûs vlijeme do sádlem vytfien˘ch a strouhankou vysypan˘ch forem beránka (do
vrchu i do spodku formy). Formy vloÏíme na plech, dáme péct do pfiedem vyhfiáté
trouby na 180 °C cca 30 minut.

Forma na beránka keramická oboustranná, 10 star‰ích, tvrd˘ch rohlíkÛ, strouhanka,
mléko, olej, sádlo, 6-8 vajec, uzen˘ bÛãek, klobása nebo toãen˘ salám (500 g), kop-
fiivové listí nebo ‰penát, sÛl, pepfi mlet˘, majoránka, mu‰kátov˘ ofií‰ek nebo kvût, 
2 velké cibule, 5-6 strouÏkÛ ãesneku. 

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchodce.
MS-Renova 604 150 378.

ATOMO PROJEKT s.r.o.
tel.: 516 412 635

hledá pro svÛj provoz kovov˘roby 
v Bofiitovû u âerné Hory: 

Dûlníka/obsluhu zafiízení nástup: 16 000 Kã. 
ÚdrÏbáfie (technické vzdûlání (strojafi/che-
mik), manuální zruãnost, samostatnost,

svafiování a vyhlá‰ka 50 v˘hodou), 
nástup 17 000 Kã. 

Îivotopis posílejte na: atomo@atomo.cz Úãetní a daÀová kanceláfi nabízí 
zpracování a elektronické podání 

daÀového pfiiznání za rok 2015 pro OSVâ
i právnické osoby vãetnû v‰ech pfiehledÛ

a povinn˘ch pfiíloh. 
Cena pro OSVâ 500 Kã, pro PO 1 500 Kã. 

Ing. Dana ·enkefiíková, tel.: 603 498
994, e-mail: actual.trend@alfa95.cz

Firma Josef Pernica – ELEKTRO,
nám. 9. kvûtna 15, Boskovice

Pfiijme do pracovního pomûru 
elektromontéra – vyuãen v oboru elektro

PoÏadujeme:  Min. v˘uãní list v oboru 
elektro, vyhlá‰ka 50, par. 6, ¤P skupiny B,

v˘hodou ¤P skupin C,T.
Vyfiizuje: p. Opatfiil – tel.: 725 720 854

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 29. března 2016 oslaví krásných 33 let 
pan Petr Malach z Boskovic.

Hodně zdraví, štěstí, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů Ti přejí kamarádi.

OPRAVY ODùVÒ
Svitavská 872/23, Blansko (naproti restaurace „U Golema”)

Pondûlí 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úter˘ – Stfieda 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
âtvrtek – Pátek 9.00 – 12.00

Tel.: 
776 855 835

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2016 by oslavil 88. narozeniny 

pan Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 
Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 12. března 2016 by se dožil 

Ing. Zdenûk Jufiek z Boskovic 77 roků.

Stále vzpomínají manželka, dcera Dagmar, 
vnuk Patrik a syn Zdeněk s rodinou. 

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.


